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บทคดัย่อ 

  จากการใชส้ัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัขนาดใหญ่เป็นตวับ่งช้ีคุณภาพน ้ าในล าน ้ าแม่มาว 
ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดท้  าการศึกษาคุณภาพน ้ าทางกายภาพและทางเคมีบาง
ประการ จากการวิเคราะห์ค่า BMWP Score และค่า ASPT  พบวา่ คุณภาพน ้ าบริเวณล าน ้ าแม่มาว อยู่
ในระดบัคุณภาพน ้ าปานกลาง ปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการ พบว่าอุณหภูมิของน ้ าและค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) จดัวา่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแหล่งน ้ าผิวดินธรรมชาติ ความเร็วเฉล่ียของ
กระแสน ้ าเป็นไปโดยธรรมชาติ ปริมาตรการตกตะกอนของน ้ าแปรผนัตรงกบัความขุ่นใสของน ้ า ใน
การศึกษาคร้ังน้ีพบสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัขนาดใหญ่ทั้งหมด 1,175 ตวั ใน 3 ไฟลมั คือ Phylum 

Arthopoda, Mollusca และ Annelida จ าแนกอยู่ใน 5 คลาส คือ Class Insecta, Gastropoda, 

Bivalvia, Malacostraca แ ล ะ  Clitellata 6 อัน ดั บ  Order Coleoptera, Hemiptera, Diptera, 

Richoptera, Trichoptera, Odorataได้ 32 วงศ์  พบสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ใน Order 

Ephemeroptera, Family Baetidae จ านวนมากท่ีสุด บ่งบอกวา่น ้ ามีคุณภาพปานกลาง ในจุดศึกษา
ท่ี 1 พบวา่สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัขนาดใหญ่มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นตน้น ้ าของล าน ้ าแม่น ้ ามาว ไม่มี
การท ากิจกรรมทางน ้ าท่ีเกิดจากมนุษย ์จากการประเมินคุณภาพน ้ าทางชีวภาพโดยใช้คะแนนเฉล่ีย 
ASPT ประเมินไดว้า่คุณภาพล าน ้ าแม่มาว ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จดัเป็นน ้ าอยูใ่น
ระดับน ้ าคุณภาพปานกลาง และค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในจุดศึกษาท่ี 1 มีค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุด และยงัพบสัตวไ์ม่มีกระดูกสันใหญ่ขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลาย
มากกว่าจุดอ่ืน เน่ืองมาจากบริเวณจุดน้ีไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยแ์ละเป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีมี
ความอุดมสมบรูณ์ ค่าดชันีมีการกระจายตวั มีค่าท่ีแตกต่างกนัในบางจุดศึกษา อาจเป็นไดว้า่ฤดูกาลใน
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แต่ละฤดูกาล กิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมการกระท าของมนุษยอ์าจส่งผลใหใ้นแต่ละจุดศึกษา
มีการกระจายตวัของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 The macroinvertebrates were used to indicate the quality of Mao Stream in Monpin Sub-
district, Fang District, Chiang Mai Province.  According to the study on the Physico-chemical 
parameters and biological quality aspect, it was found that the BMWP and ASPT scores indicated 
Mao stream to medium (fair) level.  Some Physico-chemical such as water temperature and the pH 
value were in the regular condition of surface water criteria. The average speeds of the water were 
flowed by nature speed. The sedimentation was direct variation to the turbidity of the water. From 
this study it was found totally 1,175 macroinvertebrates which were found in three Phyla: Phylum 
Arthopoda, Mollusca and Annelida. And they were divided into five classes: Class Insecta, 
Gastropoda, Bivalvia, Malacostraca and Clitellata. These were under six orders: Order Coleoptera, 
Hemiptera, Diptera, Richoptera, Ephemroptera, and Odorata, and discovered in thirty-two families. 
The macroinvertebrates as Order Ephemeroptera, Family Baetidae was found the most, so it 
indicated that the water in stream was in medium condition. The first study area contained the most 
diversity of macroinvertebrates because it was the source of the Mao Stream.  Then there was non-
human activities done in this area. ASPT score could assess the water biological quality of Mao 
Stream to be the medium. And the biodiversity index in the first study site was found in the highest. 
Because this area had less interfered with human activities and it was the fertile water spring source. 
The evenness index in each sites were also. So it possibly caused by different seasons, agricultural 
activities and other human activities which they might impact to evennss of macroinvertebrates in 
each study site. 


